ACTA NÚM. 43. SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL EL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2015

Al Saló de Comissions de la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, a les
set de la tarda del dia 22 de desembre de 2015, es reuneixen en primera convocatòria els
senyors relacionats a continuació, excusant la seva assistència el també relacionat, i es
constitueix la Junta de Govern Local, per fer la sessió ordinària convocada i tractar els
assumptes que figuren a l'ordre del dia.

ASSISTENTS
Alcaldessa-Presidenta
Il·lma. Sra. M. Pilar Puimedon Monclús
Vocals
Sr. Joan Segado Cano
Sra. Susana Yañez Pino
Sra. Georgina Muñoz Gil
Sr. Miquel Riera Rey
Sr. Dídac Solà Sánchez
Sr. Jorge López Guevara
Secretari
Sr. Òscar González i Ballesteros
Excusa assistència
Sr. Francisco José Rosa Gutiérrez

-------------------Acord núm. 1.

Proposta d'aprovació de l'acta corresponent a la sessió de data 15
de desembre de 2015.

La Junta acorda, per unanimitat dels seus membres presents, aprovar l'acta de la sessió
celebrada el dia 15 de desembre de 2015, sense formular-se rectificació ni observació de
cap mena.
-------------------Acord núm. 2.

Proposta d'aprovació devolució ingressos indeguts. DIVERSOS.

HISENDA
TEJ_15/ 63

Proposta de la regidora d'Economia i Hisenda
Exp. núm. 315/2015
Atès que l’Ajuntament en Ple, en la sessió ordinària del dia 28 d’abril de 2011, entre d’altres
assumptes, adoptà l’acord de delegar en la Diputació de Barcelona mitjançant l’Organisme
de Gestió Tributària les competències de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret
públic seguidament detallats:

I.

Taxes per:
a. Obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda
en la via pública del paviment de les voreres.
b. Ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció,
runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues i
altres ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública.
c. Ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
d. Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en
terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics.
e. Prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en
les activitats i instal·lacions.
f. Prestació dels serveis de piscina coberta (excloent-hi les entrades diàries
individuals).
g. Prestació dels serveis d’ensenyament especials: cursets de natació.
h. Prestació dels serveis de mercat.
i. Lloguer d’instal·lacions esportives.
j. Llicències d’autotaxi i d’altres vehicles de lloguer.
k. Expedició de documents administratius.
l. Concessió de plaques, de la utilització de l’escut municipal i d’altres
distintius.
m. Drets d’examen

II.

Preus públics per:
a. Piscina d’estiu (excloent-hi les entrades diàries de les piscines).
b. Inscripcions als casals d’estiu.
c. Tallers i cursos de joventut.

Atès que les esmentades taxes i preus públics s’han de liquidar des de l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà (OAC).
Atès que l’ordenança fiscal núm. 24 per a 2013 “De gestió, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic municipals”, estableix en l’article 24.2 que “Es rectificaran en
qualsevol moment, d'ofici o a instància de l'interessat, els errors materials, de fet i els
aritmètics, sempre que no hagin transcorregut quatre anys des que es va dictar l'acte
objecte de
rectificació”.
Vista la documentació aportada per la responsable de l’oficina d’habitatge argumentant el
motiu perquè no s’han de cobrar les compulses de documentació dels expedients als ajuts
al lloguer.
Vist l'informe de la tresoreria, la regidora d'Economia i Hisenda proposa a la Junta de
Govern Local els acords següents:

PRIMER. Aprovar l’anul·lació i devolució dels ingressos relacionats a l’annex núm. 3
quantificat amb els imports amb dret a devolució més els interessos de demora generats a
data actual per un import total de MIL DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB
VINT-I-CINC CÈNTIMS (1.291,25 €).
SEGON. Aprovar l’anul·lació dels ingressos relacionats a l’annex núm. 4 per un import total

de QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS (43,89 €).
TERCER. Requerir als subjectes passius relacionats a l’annex núm. 3 a aportar les dades
bancàries a l’Organisme de Gestió Tributària per tal de procedir al pagament.
QUART. Notificar aquests acords als interessats relacionats a l’annex núm. 3, a la
Intervenció municipal, a l’Oficina d’Habitatge i a l’Organisme de Gestió Tributària.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 3.

Propostes aprovació ad's, ado's i o's

Acord núm. 3.1.

Proposta aprovació AD. CABALBAIX.

SERVEIS SOCIALS
FVM_15/ 67

Proposta de la Regidora de Serveis Socials
Atès que el Cabalbaix és un Pla supramunicipal sobre l’abordatge de consums problemàtics
de drogues i altres comportaments de risc per als municipis d’Abrera, Esparreguera, Sant
Esteve Sesrovires i Olesa de Montserrat.
Atès que per poder dur a terme aquest pla està subscrit un conveni de col·laboració entre
els Ajuntament membres que va comportar l’adjudicació d’un contracte de serveis aprovat
el 4/06/14 a favor de l’entitat GASS – Grup associat pels serveis de salut, amb NIF
G61587192 per import de 48.000€ exempt d’iva i que va ser formalitzat el 06 de juny de
2014.
Atès que la clàusula segona del contracte regula el termini d’execució del contracte que
serà de 19 mesos comptats des del dia hàbil següent a la formalització del contracte.
Atès que el contracte contempla la possibilitat de pròrroga per mutu acord de les parts i de
forma expressa abans de la seva finalització sempre que la duració total del contracte,
inclosa la pròrroga no excedeix de 2 anys i 7 mesos.
Atès que el contractista ha sol·licitat la pròrroga del contracte mitjançant escrit de data 01
d'octubre de 2015 i des de la Tècnica de l’Ajuntament d’Abrera s’ha emès informe positiu
respecte a la continuïtat del mateix .
Atès que des de l’Ajuntament d’Abrera, com a municipi que lidera el projecte Cabalbaix, es
preveu donar continuïtat a aquest contracte en la mateixes condicions de l’anterior i
comptant com en l’anterior amb l’aportació econòmica prèvia de tots els Ajuntaments que
integren el Cabalbaix.
Atès que l’Ajuntament d’Abrera ens ha fet arribar el seu acord de JGL de data 17 de
novembre de 2015 on s’aprova la continuïtat del contracte amb l’empresa GASS – Grup
associat pels serveis de salut, amb NIF G61587XXX per l’any 2016 per un import de

30.315,79€ exempt d’IVA.
Atès que per fer front a aquesta contractació, al igual que en el contracte anterior cada
Ajuntament ha de destinar de forma proporcional a la població que té la quantia que li
correspon.
Atès que la distribució de costos es realitzarà en base a aquests percentatges

Població a 1 de
setembre 2012
12.003
Abrera
21.963
Esparreguera
Olesa de Montserrat 23.920
7.649
Sant Esteve
Sesrovires
TOTAL
65.535

% participació
econòmica
18,32
33,51
36,50
11,67

Cost 2016
5.553,86€
10.158,82€
11.065,26€
3.537,85€

100%

30.315,79 €

Vist l’informe de la Tècnica cap de gestió de serveis socials

Per tot això, la Regidora de Benestar Socials proposa a la Junta de Govern Local els
ACORDS següents:
PRIMER. Aprovar les autoritzacions i disposicions (AD) amb càrrec a la partida 62 231
46201 del pressupost 2016 corresponent a les despeses de direcció tècnica que s’ha de
liquidar a l’Ajuntament d’Abrera amb NIF: P-0800100J:
ANY 2016: ONZE MIL SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS
(11.065,26€)

SEGON. Notificar aquest acord als ajuntaments d’Abrera, d’Esparreguera, i de Sant Esteve
Sesrovires, a la Diputació de Barcelona, i a la Tresoreria i Intervenció Municipal
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 3.2.

Proposta aprovació ADO. TALLER OCUPACIONAL CAN COMELLES.

SERVEIS SOCIALS
CRS_15/ 43

Proposta de la Regidora de Benestar Social
Atès el conveni de col·laboració destinat a l’acolliment de persones amb disminució
psíquica al Taller Ocupacional Can Comelles d’Esparreguera per als municipis de d’ Abrera,
Collbató, Olesa de Montserrat, Sant Andreu de la Barca, Esparreguera i Sant Esteve
aprovat en data 18 d’octubre de 2004.
Atès que l’Ajuntament d’Esparreguera ha aprovat en data 25 de novembre de 2015 pels
seus òrgans de govern la liquidació definitiva del 2014 que és de QUARANTA TRES MIL

QUATRE CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS (43.481,88 €)
Atès que l’ import d’aquest primer pagament a compte és de VINT-I-UN MIL SETCENTS
QUARANTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS (21.740,94 €)
Atès que el pressupost municipal per a l’any 2015 preveu en la partida 62 231 46200 –
Taller Ocupacional Can Comellas consignació pressupostària per aquesta subvenció.
Vist el informe de la Tècnica cap de gestió de Serveis Socials

Per tot això, la Regidora de Benestar Social proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar l’autorització, la disposició i l’obligació de la despesa (ADO) per import de
VINT-I-UN MIL SET CENTS QUARANTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
(21.740,94) corresponent al primer pagament de la liquidació del TOCC de l’any 2015, amb
càrrec de la partida 62 231 46200 del pressupost municipal per l’any 2015 a favor de
l'Ajuntament d'Esparreguera, de les despeses del Taller Ocupacional Can Comelles.
SEGON. Notificar aquests acords a l’Ajuntament d’Esparreguera, al Taller Ocupacional de
Can Comellas a la Tresoreria i a la Intervenció Municipals .
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 3.3.

Proposta aprovació ADO. CESPA GR, SA.

MEDI AMBIENT
CDP_15/ 26

Proposta del regidor d'espai públic i medi natural
Exp. 1290/2015. Vist l'expedient d'aprovació factures tractament de residus fracció resta.
Atès que en data 10 de desembre de 2015 l'empresa Cespa Gr, S.A. ha emès la factura
número 15J9PU001370, per un import total de 41.235,26 €, IVA inclòs, corresponent al
tractament de la gestió de residus de la fracció resta del mes de novembre de 2015.
Atès que aquesta despesa disposa de la retenció de crèdit associada, número 198.
Atès que els serveis indicats a la factura s'han executat i que la factura ha estat conformada
pel cap del departament de Medi Ambient.
Vist l'informe de 22 de gener de 2015 del departament de Medi Ambient on es justifica la
despesa, tenint en compte entre d'altres les obligacions del Decret 87/2010, de 29 de juny,
pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya
(PROGREMIC).

Atès que segons Decret de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2015 el reconeixement
d'obligacions quan, excepcionalment i la naturalesa de la despesa ho requereixi, s'acumulin
en un mateix acte les fases ADO de l'execució del pressupost i superi el límit previst a les
bases d'execució, és una atribució delegada a la Junta de Govern Local.

Per tot això, el regidor d'Espai Públic i Medi Natural proposa a la Junta de Govern local
l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar l'autorització, disposició i obligació (ADO) corresponent a la factura
número 15J9PU001370, per un import total de 41.235,26 €, IVA inclòs, corresponent al
tractament de la gestió de residus de la fracció resta del mes de novembre de 2015.
SEGON.- Notificar aquest acord als departaments d'Intervenció i Tresoreria.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 3.4.

Proposta aprovació ADO. SUARA SERVEIS, SCCL.

SERVEIS SOCIALS
FVM_15/ 68

Proposta de la regidora de Benestar Social
Vist el contingut de l'expedient aprovació factures de Serveis Socials amb PD superiors a
9.000,00 €.
Atès que l'empresa SUARA SERVEIS, SCCL ha presentat en aquest Ajuntament lla
següent factura número 2248 de data 31 d’octubre de 2015, per un import de DEU MIL
TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB UN CÈNTIM (10.340,01€).
Atès que aquesta despesa correspon a un contracte que ja ha finalitzat.
Atès que s'està tramitant la formalització d'un nou contracte per prestar els serveis objecte
d'aquesta factura.
Atès que el servei ha de continuar prestant-se i que la factura ha estat conformada per la
tècnic cap gestió del departament de serveis socials.
Atès que segons Decret de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2015, quant excepcionalment i
la naturalesa de la despesa ho requereixi, s'acumulin en un mateix acte, les fases ADO de
l'execució del pressupost i superi els 9.000,00 €, la competència per a l'aprovació del
reconeixement d'obligacions serà de la Junta de Govern Local.
Vist l'informe tècnic.

Per tot això, la regidora de Benestar Social proposa a la Junta de Govern Local l'adopció
dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar l'autorització, disposició i obligació (ADO) a la partida pressupostària 62
231 22706 - Treballs realitzats per altres empreses corresponent a la factura presentada
per l'empresa Suara Serveis SCCL, per un import total de DEU MIL TRES-CENTS
QUARANTA EUROS AMB UN CÈNTIM (10.340,01€) corresponent al servei d'atenció
domiciliària.
SEGON.- Notificar aquest acord a l'empresa Suara Serveis SCCL i als departaments
d'Intervenció i Tresoreria

APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 3.5.

Proposta aprovació ADO. ASSOCIACIÓ PACTE INDUSTRIAL DE LA
REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA.

PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, INDÚSTRIA I TURISME
FLM_15/ 6

Proposta del Regidor d'Empresa i Ocupació
Exp. núm. 759/2013. Quota 2015
Atès que el Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona és una associació
territorial, formada per administracions locals, organitzacions sindicals, empresarials i un
ampli ventall d'entitats i organismes vinculats al desenvolupament econòmic i a la promoció
de la feina.
Atès que l'associació va néixer a finals de 1997, fruit d'una iniciativa sorgida del Pla
Estratègic Metropolità amb la voluntat d'agrupar en un espai comú de treball i de debat, els
principals agents en la dinàmica econòmica, la formació i l'ocupació a la regió
metropolitana.
Atès que la Regió Metropolitana està integrada per les comarques següents: Alt Penedès,
Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental.
Atès que en data 12 de novembre de 2009 es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Olesa
de Montserrat a l’Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana en condició de soci
ordinari.
Atès que en data 18 de novembre de 2015 el Pacte Industrial per la Regió Metropolitana de
Barcelona ens comunica l’import d’aquesta aportació econòmica a través de la certificació
entrada pel registre general núm. 12972 de data 27 de novembre de 2015.
Vist l’informe tècnic, el regidor del Servei de Promoció Econòmica, proposa a la Junta de
Govern Local, la resolució dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar l’autorització,disposició i reconeixement de l’obligació (ADO) per un
import de 833,00 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 12 241 46400 “PROMOCIÓ
ECONÒMICA-PE.ASSOC. PACTE IND. REGIÓ METROP. BCN”, corresponent a la quota

de l’any 2015 al “Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, amb CIF núm.
G61524***.
SEGON.- Notificar el present acord a l’Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana
de Barcelona, a la Tresoreria i a la Intervenció d’aquest Ajuntament.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 3.6.

Proposta aprovació O subvencions d'Igualtat 2015. DIVERSOS.

POLÍTIQUES D'IGUALTAT
GDV_15/ 49

Proposta de la Regidoria d’Igualtat
Exp.510/2015.Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en
endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis
dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant
ROAS).
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, que fou
aprovada definitivament per acord del Ple extraordinari de data 28 de març de 2012, i
publicada al Butlletí Oficial de la Província número 022012009293, corresponent al dia 2 de
maig de 2012.
Atès que amb data 31 de març de 2015 la Junta de Govern Local va aprovar les Bases
Reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència
competitiva corresponent a l’exercici 2015, que en el seu Annex VIII recullen les bases de
les subvencions específiques d’Igualtat per l’any 2015, amb un import de SET MIL
VUIT-CENTS EUROS (7.800,00€) per al finançament de Projectes d’Igualtat.
Atès que amb data 7 de juliol de 2015 la Junta de Govern Local va aprovar:
NOM ENTITAT
ASSOCIACIÓ ARIADNA
ASSOCIACIÓ DONES I PROGRÉS
TOTAL 100% IMPORT

Disposició (D)
2.995,00 €
2.650,00 €
5.645,00 €

Obligació (O)
2.246,25 €
1.987,50 €
4.233,75 €

Atès que segons el previst en l’article 18 de les bases específiques d’aquesta convocatòria,
la forma de pagament de les subvencions s’efectuarà en un primer pagament a compte del
75% en el moment de l’atorgament, prèvia acceptació de la subvenció per part de cada
entitat beneficiària, i el 25% un cop justificada la despesa segons el termini i forma de
justificació previstos en el punt 19 de les bases particulars d’aquesta convocatòria.
Atès que els beneficiaris relacionats en el punt primer de la proposta d’acords van acceptar
sense reserves la subvenció, així com les condicions imposades a les bases reguladores
per la concessió mitjançant model normalitzat núm.12.

Atès que ja es va procedir al pagament del 75% a compte de la Subvenció atorgada.
Atès que els beneficiaris relacionats en el punt primer de la proposta d’acords han justificat
correctament la subvenció.
Vist l’informe tècnic de data 19 de novembre de 2015 de Justificació subvencions
específiques per a les entitats i associacions del Departament d’Igualtat d’Olesa de
Montserrat.

En virtut de tot això, la Regidora d’Igualtat proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels acords següents:
PRIMER. Aprovar el reconeixement d’obligació de la despesa (O) per un import de MIL
QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (1.411,25 €) amb càrrec a
la partida 64 2311 48950 anomenada Igualtat-PD-ALTRES TRANSFERÈNCIES del
pressupost del Departament d’Igualtat de l’exercici 2015, corresponent al 25% de la
subvenció, distribuïts de la següent manera:
NOM ENTITAT

Import total atorgat

ASSOCIACIÓ ARIADNA
ASSOCIACIÓ DONES I
PROGRÉS
TOTAL 100% IMPORT

2.995,00 €
2.650,00 €
5.645,00 €

Import 25% de la subvencióImport
del
25%
que
correspon després de la
valoració de la justificació
748,75 €
748,75 €
662,50 €
662,50 €
1.411,25 €

1.411,25 €

SEGON.- Atorgar a l'Associació ARIADNA l'import corresponent al 25% de la subvenció
concedida de SET-CENTS QUARANTA VUIT EUROS AMB SETANTA CINC CÈNTIMS
(748,75 €) i a l'Associació DONES I PROGRÉS SIS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB
CINQUANTA CÈNTIMS (662,50 €) amb càrrec a la partida 64 2311 48950
IGUALTAT-PD-ALTRES TRANSFERÈNCIES del pressupost 2015.
TERCER. Notificar aquests acords a la Intervenció i a la Tresoreria municipals, a la
Regidoria de Participació Ciutadana i als interessats.

APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 3.7.

Proposta aprovació O. ASSOCIACIÓ D'AMICS DE L'ORGUE I DE LES
ARTS.

CULTURA
NSV_15/ 30

Proposta del Regidor de Cultura
ConvAMICSORGUE-Exp.77/2015
Vista la petició formulada per L’Associació d’Amics de l’Orgue i de les Arts presentada al
Registre Municipal amb data 25 de setembre de 2015, Núm. Reg. 10319, per tal que li sigui

concedida una subvenció per col·laborar en les despeses financeres derivades de la
construcció de l’Orgue del municipi.

Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS)
així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals
de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament que fou aprovada definitivament
per acord del Ple extraordinari urgent de data 28/03/2012, i publicada al Butlletí Oficial de la
Província número 022012009293, corresponent al dia 2 de maig de 2012 (en endavant
l’Ordenança).
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 15 els supòsits que habiliten a
concedir subvencions pel procediment de concessió directa, de conformitat amb allò previst
a l’article 22.2 de la LGS.
Atès que en el cas concret objecte de la sol·licitud, es donen les circumstàncies previstes a
l’apartat a) de l’article 15 de l’Ordenança per tal que es pugui procedir a la concessió d’una
subvenció directa donat que existeixen en el pressupost municipal per a l’any 2015 la
partida:

51O35 334 48000 CULTURA-DESP. FINANCERES ASSOC. AMICS DE L’ORGUE I DE
LES ARTS (6.000,00 €)
Atès que el primer paràgraf de l’article 28 LGS habilita a què aquestes subvencions
s’instrumentin mitjançant conveni.
Atès que segons l’apartat segon de l’article 15 de l’Ordenança, en el text del conveni, a més
del/de la beneficiari/ària, l’objecte i la quantia de la subvenció, es fixaran el termini
d’execució de l’activitat subvencionada, el termini i la forma de justificació, la forma de
pagament, així com la compatibilitat amb altres subvencions o ajudes rebudes per la
mateixa finalitat.
Atès que a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat li ha estat atorgada una subvenció per
import de SIS-MIL EUROS (6.000, 00€) per part de la Direcció de Serveis de Suport a la
Coordinació General de la Diputació de Barcelona per a col·laborar en les despeses
financeres derivades de la construcció de l’orgue del Municipi.
Atès que el conveni a signar s’ha redactat segons el Model de Dictamen de Concessió
Directa amb Conveni, de la Diputació de Barcelona.
Atès que els Amics de l’Orgue i de les Arts és una entitat sense ànim de lucre creada amb
l’objectiu de fer els passos per aconseguir la construcció d’un orgue de tubs que està
dipositat a l’Església Parroquial de Santa Maria d’Olesa.
Atès que l’Ajuntament d’Olesa considera que aquest orgue, per les seves característiques,
és un instrument musical singular i de gran valor i importància per a la parròquia i per la Vila
d’Olesa.

Atès que amb data 20 d’octubre la Junta de Govern local va aprovar l’atorgament d’una
subvenció per concessió directa a L’Associació d’Amics de l’Orgue d’Olesa de Montserrat
amb NIF G636XXXXX, per un import de SIS-MIL EUROS (6.000,00€), destinada a
col·laborar en les despeses financeres derivades de la construcció de l’orgue del municipi
que promou l’Associació Amics de l’Orgue d’Olesa i el conveni regulador de la subvenció
Atès que amb data 20 d’octubre la Junta de Govern local va aprovar L’AD d’una despesa de
SIS –MIL EUROS (6.000,00 €) a favor de L’Associació d’Amics de l’Orgue d’Olesa de
Montserrat amb NIF G636XXXXX i amb càrrec a la partida 51O35 334 48000
CULTURA-DESP. FINANCERES ASSOC. AMICS DE L’ORGUE I DE LES ARTS del
pressupost municipal de 2015.
Atès que amb data 20 d’octubre la Junta de Govern local va aprovar el reconeixement
d’obligació (O) per un import de QUATRE –MIL CINC-CENTS EUROS (4.500,00€) a favor
de L’Associació d’Amics de l’Orgue d’Olesa de Montserrat amb NIF G636XXXXX i amb
càrrec a la partida 51O35 334 48000 CULTURA-DESP. FINANCERES ASSOC. AMICS DE
L’ORGUE I DE LES ARTS del pressupost municipal de 2015, corresponents al 75% de la
subvenció.
Atès que l’Associació Amics de l’Orgue i de les Arts ha aportat la documentació necessària
segons els models normatius facilitats per la Diputació de Barcelona per justificar la
despesa relacionada amb l’objecte del conveni i un cop revisada, es considera que s’ajusta
al conveni regulador de la subvenció.
Per tot això, i de conformitat amb el previst, aquest Regidor de Cultura proposa a la Junta
de Govern Local l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- APROVAR el reconeixement d’obligació (O) per un import de MIL CINC - CENTS
EUROS (1.500,00€) amb càrrec a la partida 51O35 334 48000 CULTURA-DESP.
FINANCERES ASSOC. AMICS DE L’ORGUE I DE LES ARTS del pressupost municipal de
2015, corresponents al 25% de la subvenció.
SEGON.- Notificar aquest acord a L’Associació dels Amics de l’Orgue i de les Arts, a la
intervenció i a la Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

--------------------

Acord núm. 4.

Proposta no admissió a tràmit sol·licitud de subvenció per al IBI
2015. REGIDORIA D'ECONOMIA I HISENDA DE L'AJUNTAMENT
D'OLESA DE MONTSERRAT.

HISENDA
MLA_15/ 69

Proposta de la regidora d’Economia i Hisenda
Exp. 531/2015
Atès que la Junta de Govern Local del dia 14 d’abril de 2015, va aprovar les bases

reguladores particulars i específiques i la convocatòria per a la concessió de subvencions,
per a l’exercici 2015, als subjectes passius de l’impost de béns immobles que siguin titulars
de família monoparental i que la renda de la unitat familiar sigui inferior a 4 vegades
l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM).
Atès que en data 13 de maig de 2015, la senyora E. A. L., va sol·licitar ser admesa a la
convocatòria de subvencions per a subjectes passius de l’impost sobre béns immobles de
naturalesa urbana i siguin titulars de família monoparental per a l’exercici 2015.
Atès que en data 27 de novembre de 2015, se li va sol·licitar que, en el termini de 10 dies,
per poder continuar amb el tràmit de resolució de l’expedient, aportés documentació del
senyor JP. F. S., que figura al volant de convivència, necessària per a la resolució. La
documentació sol·licitada consistia en la fotocòpia compulsada de la declaració de renda o
de la documentació acreditativa dels ingressos de l’exercici 2014 o bé, l’autorització signada
per a la comprovació d’aquestes dades directament per l’Ajuntament, i si no conviu al
domicili familiar, acreditació d’aquesta situació.
Atès que en la Junta de Govern Local del dia 9 de desembre de 2015 es va aprovar la
resolució de les subvencions i la concessió d’una ampliació del termini establert per les
bases, per un termini màxim d’un mes, per resoldre la sol·licitud presentada per la senyora
E. A. L.
Atès que en data 7 de desembre de 2015 la senyora E. A. L., va presentar instància,
exposant que el senyor JP. F. S., no conviu al domicili pel qual es sol·licita la subvenció, i
aporta com a documents un volant de convivència, que a l’apartat d’observacions, s’indica
que el senyor es troba inclòs en una petició de baixa per inscripció indeguda, així com un
full de trasllat al procurador dels tribunals de data 26 d’octubre de 2015, on es constata que
l’adreça és diferent del domicili al qual consta empadronat a Olesa de Montserrat.
Atès que des de l’OAC se’ns ha aportat còpia del decret de incoació de l’expedient per
donar de baixa del padró municipal d’habitats a les persones que s’hi relacionen, entre les
que es troba el senyor JP. F. S., de data 19 de març de 2015.
Atès que la data de meritament de l’Impost sobre béns immobles (IBI), és l’1 de gener de
2015.
Vist l’informe de la instructora de l’expedient i, per tot l’exposat, la regidora d’Economia i
Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents:

PRIMER. No admetre a tràmit la sol·licitud presentada per la senyora E. A. L. per no
acreditar els requisits establerts en les bases 3.3 i 3.5 .
SEGON. Notificar l’acord anterior a la persona interessada.

APROVAT PER UNANIMITAT.

--------------------

Acord núm. 5.

Proposta aprovació convocatòria de concessió d'ajuts per a la
potenciació i millora del comerç al Nucli Antic 2015.

ALCALDIA
MBM_15/ 2

Proposta de l'Alcaldia
Exp. 1901/2015 Atès que una de les actuacions del Projecte d'intervenció integral del Nucli
Antic és l’actuació 7.06 Promoció de l'autoocupació i potenciació de la trama comercial del
Projecte d’intervenció integral del Nucli Antic.
Atès que l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat vol fomentar l'activitat comercial al Nucli Antic
promovent la implantació de noves activitats i comerços, així com promovent la
modernització dels establiments comercials existents.
Atesa l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat,
aprovada definitivament pel Ple de l’ajuntament d’Olesa de Montserrat en sessió
extraordinària urgent celebrada el 28 de març de 2012, després de resoldre les al·legacions
presentades durant el tràmit d’informació pública, i publicada al Butlletí Oficial de la
Província en data 2 de maig de 2012.
Ateses les bases per a la concessió d'ajuts per a la potenciació i millora del comerç al Nucli
Antic, aprovades inicialment per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Olesa de
Montserrat de 26 d'abril de 2010, publicades al BOP núm. 109 de 7 de maig de 2010 i al
DOGC núm. 5632 de 19 de maig de 2010, i aprovades definitivament l'1 de juny de 2010
sense que s'hagués presentat cap al·legació, modificades per Junta de Govern Local de 10
d’abril de 2012, en el seu punt sisè pel que fa a la composició de la Comissió, i modificades
per la Junta de Govern Local de 17 de juny de 2014, en relació al termini de resolució del
punt sisè i als sectors d’activitat objecte de la subvenció establerts a l’annex 2.
Vist l’informe de la responsable del Projecte d’intervenció integral del Nucli Antic de data 30
de novembre de 2015.
Vist l’Annex 1 que conté les condicions de la convocatòria per atorgar aquestes
subvencions.

En virtut de tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels
acords següents:
PRIMER.- Aprovar la convocatòria de concessió de subvencions per a l’any 2015, destinada
a la potenciació i millora del comerç al Nucli Antic, segons les condicions establertes a
l'Annex 1.
SEGON.- Aprovar l'autorització de la despesa (A) per un import de 25.000,00 €
(VINT-I-CINC MIL EUROS), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 01LB7 4312 78000 Comerç - Transferència capital a famílies i ISAL del pressupost municipal de 2015.

TERCER.- Donar difusió d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, al web
municipal, a Ràdio Olesa i al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament.
QUART.- Notificar aquests acords a l'Alcaldia, a Promoció Econòmica, a la Tresoreria i a la
Intervenció municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 6.

Proposta aprovació conveni.
D'OLESA DE MONTSERRAT.

LA XARXA OLESA I AJUNTAMENT

EDUCACIÓ
MCM_15/ 17

Proposta de la Regidora d’Educació
Exp. 1649/2015. Atès que des de fa anys es du a terme l’activitat “Campanya de Teatre
Escolar” inclosa en el catàleg d’Activitats Educatives i que aquesta campanya té una
resposta de participació i resultats per part dels centres escolars molt positiva.
L’esmentada campanya consta d’unes representacions de teatre per als nivells d’Educació
Infantil i Primària de les escoles de la vila i que per a l’organització d’aquesta, des de fa
anys s’ha comptat amb l’entitat olesana Associació per a la Promoció de l’espectacle Infantil
i Juvenil a Olesa de Montserrat (La Xarxa Olesa) ja que ofereix una programació d’alt nivell
de qualitat amb un pressupost molt ajustat que serveix als interessos de l’Ajuntament.
Atès que l’entitat La Xarxa Olesa és una entitat sense ànim de lucre que fa 25 anys es va
crear a Olesa amb l’objectiu de promoure el desenvolupament humà i cultural a través
d’impulsar i organitzar activitats teatrals. Aquesta entitat té un gran recorregut i prestigi en
l’organització d’activitats teatrals.

La campanya de Teatre Escolar, va néixer gràcies a la col·laboració d’aquesta entitat
olesana amb l’Ajuntament. Des del seu inici La Xarxa Olesa ha organitzat la Campanya de
Teatre Escolar de l’Ajuntament, exceptuant un període de temps curt que ho va assumir la
Diputació. Actualment la Diputació no ho assumeix directament sinó que subvenciona als
ajuntaments a través d’una convocatòria.
Atès que l’Ajuntament vol continuar amb aquesta col·laboració entre La Xarxa Olesa i
l’Ajuntament per promoure el teatre i la creació de nous públics infantils que posteriorment
puguin ser públic adult que assisteixi al teatre. Per tant, creu convenient que sigui aquesta
entitat que s’encarregui de l’organització i gestió de la campanya de teatre escolar.

La Xarxa Olesa s’ha d’encarregar de la programació i gestió de la campanya, així com
assumir les despeses i cobrarà els ingressos derivats de les inscripcions d’alumnes que
hagin fet els centres escolars.
La despesa total de la campanya es preveu finançar de la següent forma: del cost total de
les despeses derivades de la realització de les obres de teatre a càrrec de La Xarxa Olesa

(catxets de les companyies, cost lloguer material tècnic, gestió i lloguer teatre), es
descomptarà l’import pagat per les escoles directament a l’entitat en relació a les
inscripcions d’alumnes a les obres de teatre. El dèficit entre el cost total i els ingressos per
inscripcions, l’assumirà l’Ajuntament.
Atès que aquesta activitat compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, de la qual
l’Ajuntament rep una subvenció de màxim 50% del dèficit que ocasiona aquesta activitat
(sense l’SGAE). L’atorgament de la subvenció està subjecte a unes bases que regulen la
convocatòria i l’activitat subjecte a subvenció.
Atès que el pressupost presentat per La Xarxa Olesa per la campanya de teatre escolar del
curs 2015-16, és per un import total de 15.895,47 € (entitat exempta d’IVA), amb una
previsió d’ingressos per entrades d’12.172,50 € segons les inscripcions rebudes. El dèficit
màxim previst és de 3.722,97 € que anirà a càrrec de l’Ajuntament. Aquest import s’entén
com a import màxim que l’Ajuntament assumirà, anirà a càrrec de La Xarxa Olesa qualsevol
import superior a l’esmentat.

Per tot això la Regidoria d’Educació proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Aprovar signatura del Conveni específic entre La Xarxa Olesa i l’Ajuntament
d’Olesa de Montserrat, per a dur a terme la “Campanya de Teatre Escolar” inclosa en el
catàleg d’Activitats Educatives, curs 2015-16.
SEGON. Facultar a l’Alcalde per a la signatura de l’ esmentat conveni
TERCERA. Aprovar l’autorització, (A) de la despesa de 3.722,97 € del pressupost
corresponent a 2016 a la partida 52 3200 48900 Educació –E- Ass. Prom. Espectacle
Infantil i Juvenil d’Olesa.
QUART. Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona, a La Xarxa Olesa, a la
Intervenció i la Tresoreria Municipal.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 7.

Proposta aprovació concessió de subvenció directa. ACAPS
D'OLESA DE MONTSERRAT.

ALCALDIA
SLE_15/ 11

Proposta de l’Alcaldia
AJUSAHA. EXP-2021/15

Vista la moció conjunta dels grups municipals Bloc Olesà, Esquerra Republicana de
Catalunya Olesa, Partit dels Socialistes de Catalunya, Convergència i Unió d'Olesa de
Montserrat i Movem Olesa per a donar ajuda d'emergència als camps de refugiats sahrauís,
per ajudar a fer front a la catàstrofe humanitària que viuen després de les pluges torrencials
d'aquest mes d'octubre.

Atès que al punt quart d’aquesta moció estableix fer una aportació d’emergència de 2
.000,00 € (dos mil euros) a la campanya promoguda pel moviment solidari de Catalunya, a
través de l’entitat olesana ACAPS Olesa, que junt amb totes les aportacions recollides,
transferirà directament a la Mitja Lluna Roja Sahrauí per a fer front a les necessitats més
immediates de la població afectada, així que s’hagi fet l’oportuna tramitació pressupostaria i
que ho permeti el pressupost vigent.
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS)
així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals
de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
Vist l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament que fou aprovada definitivament
per acord del Ple extraordinari urgent de data 28/03/2012, i publicada al Butlletí Oficial de la
Província número 022012009293, corresponent al dia 2 de maig de 2012 (en endavant
l’Ordenança).
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 15 els supòsits que habiliten a
concedir subvencions pel procediment de concessió directa, de conformitat amb allò previst
a l’article 22.2 de la LGS.
Atès que en el cas concret objecte de la sol·licitud, es donen les circumstàncies previstes a
l’apartat a) de l’article 15 de l’Ordenança per tal que es pugui procedir a la concessió d’una
subvenció directa, pels següents motius:

a) Quan estiguin consignades nominativament en el Pressupost general inicial de
l’Ajuntament o en modificacions de crèdits aprovades pel Ple.
Atès que el primer paràgraf de l’article 28 LGS habilita a què aquestes subvencions
s’instrumentin mitjançant conveni.
Atès que segons l’apartat segon de l’article 15 de l’Ordenança, en el text del conveni, a més
del/de la beneficiari/ària, l’objecte i la quantia de la subvenció, es fixaran el termini
d’execució de l’activitat subvencionada, el termini i la forma de justificació, la forma de
pagament, així com la comptabilitat amb altres subvencions o ajudes rebudes per la
mateixa finalitat.

Per tot això, i de conformitat amb el previst, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’entitat ACAPS
d’Olesa de Montserrat amb CIF G65XXXXXX per un import total de DOS MIL EUROS
(2.000,00€) destinada a fer front a les necessitats més immediates de la població afectada.
SEGON.- APROVAR l’ ADO de DOS MIL EUROS (2.000,00€) a favor de a l’entitat ACAPS
d’Olesa de Montserrat amb CIF G65XXXXXX i amb càrrec a la partida 01 912 48901
DIREC. SERV. ALCAL.-OG- ASSOC. CATALANA AMICS POBLE SAHRAUÍ del pressupost
municipal per a l’any 2015.

TERCER. – Notificar aquest acord a l’entitat ACAPS d’Olesa de Montserrat a la intervenció i
a la Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 8.

Assumptes urgents

La Junta, prèvia declaració i justificació de la urgència, acorda per UNANIMITAT DELS
MEMBRES PRESENTS el tractament dels assumptes següents:

Acord núm. 8.1.

Proposta
aprovació
adjudicació
contracte
subministrament. INSTAL·LACIONS OLESA, SL

menor

de

ALCALDIA
LTL_15/ 51

Proposta de l'Alcaldia
Exp. 2017/15. Ctc.128-15. Vist l’informe emès pel cap de la Brigada municipal de data 17
de desembre de 2015, referent a la necessitat de contractar una empresa per al
subministrament d’equips d’aire condicionat per a la llar d’infants municipal TAITOM.
Atès que s’han presentat dues ofertes per a l’objecte d’aquest contracte, amb registre
general d’entrades en aquest Ajuntament números 13881 i 13882.
Atès que a l’aplicació pressupostària 43M24 9209 63300 del pressupost municipal per a
l’exercici de 2015, hi ha consignació suficient i adequada per afrontar la despesa d’aquesta
contractació.
Vist allò que disposen els articles 9, 111 i 138 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, el
contracte a subscriure es considera un contracte menor i per tant la tramitació de
l’expedient només exigirà l’aprovació de la despesa, i la incorporació de la factura
corresponent que haurà de contenir els requisits establerts en l’article 72 del Real Decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes
de les administracions públiques (RLCAP), i que complementa la base 19 de les bases
d’execució del pressupost (BEP).

En virtut de tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
PRIMER. Adjudicar el contracte menor per al subministrament d’equips d’aire condicionat
per a la llar d’infants municipal TAITOM, a l’empresa INSTAL·LACIONS OLESA, SL, per un
import de DEU MIL SEIXANTA EUROS (10.060€) més DOS MIL CENT DOTZE EUROS
AMB SEIXANTA CÈNTIMS (2.112,60€) corresponent al 21% d’IVA.

SEGON. Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import total de
DOTZE MIL CENT SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (12.172,60€) amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 43M24 9209 63300 del pressupost municipal per a
l’exercici 2015.
TERCER. L’adjudicatari haurà d’emetre la corresponent factura adreçada a l’alcalde i
presentada al Registre General d’Entrades, que serà conformada pel tècnic responsable del
departament municipal corresponent, i posteriorment fiscalitzada i comptabilitzada per la
Intervenció municipal. El pagament es realitzarà d’acord amb la legislació vigent.
QUART. La factura, que constituirà document contractual al tractar-se d’un contracte
menor, haurà de contenir, d’acord amb allò que disposa l’art. 72 del RLCAP, i a la base 19
de la BEP, les dades següents:
Número, i en el seu cas, sèrie. La numeració de les factures serà correlativa
Nom i cognom o denominació social, número d’identificació fiscal i domicili de
l’expedidor.
Òrgan que celebra el contracte, amb identificació de la seva adreça i del número de
identificació fiscal. (En aquest contracte l’òrgan de contractació és la Junta de
Govern Local, NIF P-0814600-C )
Descripció de l’objecte del contracte, amb expressió del servei a que vagi destinat.
(En aquest contracte la descripció de l’objecte figura al punt PRIMER. El servei és
l'Alcaldia).
Preu del contracte.
Lloc i data de la seva emissió.
Signatura del funcionari que acrediti la recepció. (A complimentar per l’Ajuntament)
“A més, és imprescindible que consti la següent referència: Exp. 2017/15”.
CINQUÈ. Notificar aquests acords a l’ empresa adjudicatària, a la Regidoria d’Espai Públic,
i als departaments de: Brigada municipal, Intervenció i Tresoreria.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 8.2.

Proposta aprovació adjudicació contracte menor obres. ASFALTOS
BARCINO, SL

ALCALDIA
MVT_15/ 111

Proposta de l'Alcaldia
Exp.2018/15. Ctc.126-15. Vist l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal de data 10
de desembre de 2015, referent a la necessitat de contractar una empresa per a la
realització de les obres de reparació de paviments als carrers Bages, Pau Casals, Lluís
Puigjaner i passos elevats al carrer Cebrià Montserrat, a les cruïlles amb Passeig del
Progrés i amb Jacint Verdaguer.
Atès que s’han presentat quatre ofertes per a l’objecte d’aquest contracte, amb registre
general d’entrades en aquest Ajuntament números 13074, 13240, 13297 i 13435.

Atès que l’empresa ASFALTOS BARCINO, SL ha presentat l’oferta que millor satisfà els
interessos municipals.
Atès que a l’aplicació pressupostària 43012 1532 61900 del pressupost municipal per a
l’exercici de 2015, hi ha consignació suficient i adequada per afrontar la despesa d’aquesta
contractació.
Vist allò que disposen els articles 6, 111 i 138 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, el
contracte a subscriure es considera un contracte menor i per tant la tramitació de
l’expedient només exigirà l’aprovació de la despesa, i la incorporació de la factura
corresponent que haurà de contenir els requisits establerts en l’article 72 del Real Decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes
de les administracions públiques (RLCAP), i que complementa la base 19 de les bases
d’execució del pressupost (BEP).

En virtut de tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
PRIMER. Adjudicar el contracte menor d’obres de reparació de paviments als carrers
Bages, Pau Casals, Lluís Puigjaner i passos elevats al carrer Cebrià Montserrat, a les
cruïlles amb Passeig del Progrés i amb Jacint Verdaguer, a l’empresa ASFALTOS
BARCINO, SL, per un import de TRENTA-CINC MIL NOU-CENTS QUARANTA-DOS
EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS (35.942,15€) més SET MIL CINC-CENTS
QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS (7.547,85€) corresponent al
21% d’IVA.
SEGON. Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de
QUARANTA-TRES MIL QUATRE-CENTS NORANTA EUROS (43.490,00€) amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 43012 1532 61900 del pressupost municipal per a l’exercici 2015.
TERCER. L’adjudicatari haurà d’emetre la corresponent factura adreçada a l’alcalde i
presentada al Registre General d’Entrades, que serà conformada pel tècnic responsable del
departament municipal corresponent, i posteriorment fiscalitzada i comptabilitzada per la
Intervenció municipal. El pagament es realitzarà d’acord amb la legislació vigent.
QUART. La factura, que constituirà document contractual al tractar-se d’un contracte
menor, haurà de contenir, d’acord amb allò que disposa l’art. 72 del RLCAP, i a la base 19
de la BEP, les dades següents:






Número, i en el seu cas, sèrie. La numeració de les factures serà correlativa
Nom i cognom o denominació social, número d’identificació fiscal i domicili de
l’expedidor.
Òrgan que celebra el contracte, amb identificació de la seva adreça i del número de
identificació fiscal. (En aquest contracte l’òrgan de contractació és la Junta de
Govern Local, NIF P-0814600-C )
Descripció de l’objecte del contracte, amb expressió del servei a que vagi destinat.
(En aquest contracte la descripció de l’objecte figura al punt PRIMER. El servei és
l'Alcaldia).





Preu del contracte.
Lloc i data de la seva emissió.
Signatura del funcionari que acrediti la recepció. (A complimentar per l’Ajuntament)

“A més, és imprescindible que consti la següent referència: Exp. 2018/15”.
CINQUÈ. Notificar aquests acords a tots els participants, a l’ empresa adjudicatària, a les
Regidories de: Espai Públic i Obres i Edificació i als departaments de: Via Pública,
Urbanisme, Intervenció i Tresoreria.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 8.3.

Proposta
aprovació adjudicació
JARDINERIA ROSANES, SL

contracte

menor

obres.

ALCALDIA
LTL_15/ 52

Proposta de l'Alcaldia

Exp.1981/15. Ctc.125-15. Vist l’informe emès per l’arquitecta tècnica municipal de data 3
de desembre de 2015, referent a la necessitat de contractar una empresa per a la
realització de les obres que porten per títol “Tasques de reposició de l’arbrat a la via
pública”.
Atès que s’han presentat dues ofertes per a l’objecte d’aquest contracte, amb registre
general d’entrades en aquest Ajuntament números 12950 i 13057.
Atès que l’empresa JARDINERIA ROSANES, SL ha presentat l’oferta que millor satisfà els
interessos municipals.
Atès que a l’aplicació pressupostària 43O12 1532 61900 del pressupost municipal per a
l’exercici de 2015, hi ha consignació suficient i adequada per afrontar la despesa d’aquesta
contractació.
Vist allò que disposen els articles 6, 111 i 138 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, el
contracte a subscriure es considera un contracte menor i per tant la tramitació de
l’expedient només exigirà l’aprovació de la despesa, i la incorporació de la factura
corresponent que haurà de contenir els requisits establerts en l’article 72 del Real Decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes
de les administracions públiques (RLCAP), i que complementa la base 19 de les bases
d’execució del pressupost (BEP).

En virtut de tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
PRIMER. Adjudicar el contracte menor de les obres que porten per títol “Tasques de

reposició de l’arbrat a la via pública” , a l’empresa JARDINERIA ROSANES, SL per un
import de QUARANTA MIL SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
(40.070,66€)
més
VUIT
MIL
QUATRE-CENTS
CATORZE
EUROS
AMB
VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (8.414,84€) corresponent al 21% d’IVA.
SEGON. Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de
QUARANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA
CÈNTIMS (48.485,50€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 43O12 1532 61900 del
pressupost municipal per a l’exercici 2015.
TERCER. L’adjudicatari haurà d’emetre la corresponent factura adreçada a l’alcalde i
presentada al Registre General d’Entrades, que serà conformada pel tècnic responsable del
departament municipal corresponent, i posteriorment fiscalitzada i comptabilitzada per la
Intervenció municipal. El pagament es realitzarà d’acord amb la legislació vigent.
QUART. La factura, que constituirà document contractual al tractar-se d’un contracte
menor, haurà de contenir, d’acord amb allò que disposa l’art. 72 del RLCAP, i a la base 19
de la BEP, les dades següents:
Número, i en el seu cas, sèrie. La numeració de les factures serà correlativa
Nom i cognom o denominació social, número d’identificació fiscal i domicili de
l’expedidor.
Òrgan que celebra el contracte, amb identificació de la seva adreça i del número de
identificació fiscal. (En aquest contracte l’òrgan de contractació és la Junta de
Govern Local, NIF P-0814600-C )
Descripció de l’objecte del contracte, amb expressió del servei a que vagi destinat.
(En aquest contracte la descripció de l’objecte figura al punt PRIMER. El servei és
l'Alcaldia).
Preu del contracte.
Lloc i data de la seva emissió.
Signatura del funcionari que acrediti la recepció. (A complimentar per l’Ajuntament)
“A més, és imprescindible que consti la següent referència: Exp. 1981/15”.
CINQUÈ. Notificar aquests acords a tots els participants, a l’ empresa adjudicatària, a la
Regidoria d’Espai Públic i als departaments d’Urbanisme, Via Pública, Intervenció i
Tresoreria.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 8.4.

Proposta aprovació factura. Col·laboració d’OLESA RÀDIO a la
XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, S.L.

MITJANS DE COMUNICACIÓ
MLM_15/ 3

Proposta de la Regidoria de Mitjans de Comunicació
Atès que en data 14 d’octubre de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar l’adhesió al
Protocol General de Serveis de La Xarxa Audiovisual Local , SL (XAL).

Atès que l’adhesió per part de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat al nou Protocol General
dels Serveis de la XAL SL implica, d’una banda, el pagament d’una quota per part de
l’Ajuntament que dóna accés a l’Emissora Municipal, Olesa Ràdio, al catàleg de serveis de
la XAL, SL i el cobrament, per altra banda, de les diferents peces informatives, entrevistes i
programes radiofònics produïts per Olesa Ràdio per a diferents programes de La Xarxa
Audiovisual Local (CAL) SL
Atès que els continguts radiofònics produïts per Olesa Ràdio per a la XAL entre
01/01/2015 i el 30/11/2015 es divideixen en dues factures:

el

Aportacions als programes:
La Tarda – XN i En Joc: 4.965,84 € (IVA inclòs)
Producció Moments d’Òpera (17 capítols): 3.085,5 € (IVA inclòs)
Per tot això la Regidora de Comunicació proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Aprovar el reconeixement de dret (RD) de la fra. n. 2015/28 al concepte ingrés
23 39900 “col·laboració Olesa Ràdio a La Xarxa ” de gener a novembre de 2015 per import
total (IVA inclòs) de QUATRE MIL NOU-CENTS SEIXANTA CINC AMB
VUITANTA-QUATRE (4.965,84 € ).
SEGON.- Aprovar el reconeixement de dret (RD) de la fra. n. 2015/29 al concepte ingrés 23
39900 “col·laboració Olesa Ràdio a La Xarxa” per import total (IVA inclòs) de TRES MIL
VUITANTA-CINC AMB CINQUANTA (3.085,50 €).
TERCER.-Notificar aquest acord a La Xarxa Audiovisual Local (XAL) SL adjuntant les
factures i els annexos corresponents, i als departament municipals d’Intervenció i
Tresoreria.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 8.5.

Proposta anul·lacions i aprovacions ADO's
l'escolarització a llars d'infants municipals.

per

ajuts

a

SERVEIS SOCIALS
FVM_15/ 70

Proposta de la regidoria de Benestar Social
Atès que des del Departament de serveis socials s’atenen casos de famílies que
necessitarien portar els seus fills a la llar d’infants per a poder facilitar la seva criança i
estimulació tant per tema econòmic com per indicació dels serveis sanitaris.
Atès que es té coneixement que les llars de titularitat municipal disposen de places
vacants.
Atès que es disposa d’unes Bases Específiques per a la Concessió d’ajuts econòmics

municipals d’urgència social on es contempla la possibilitat de donar ajut econòmic en
concepte de suport a l’escolarització.
Atès que en aquestes bases es delimiten un límits en el import de les mateixes que de
forma excepcional poden ser ampliats per motius degudament justificats com es el cas de
l’assistència a la llar durant el curs escolar 2015-16.
Atès que en data 13 d’octubre de 2015 per Junta de Govern Local, es va aprovar la
concessió de subvencions.
Atès que el mateix dia també es va aprovar la ADO per un import de 7.875,00€ a favor de
Serveis Educatius Cavall de Cartró amb càrrec a la partida 62 231 48000 del pressupost
municipal per a l’any 2015.
Atès que hi ha hagut un seguit de variacions respecte a les subvencions.
Atès que la família A.T.B. amb NIF número 47.796-XXX-Q s’ha donat de baixa en el mes
de setembre.
Atès que la família M.M.C. amb NIF número 39.373.XXX-H al ser família monoparental té
dret a una bonificació en la mensualitat.
Atès que en el mes de desembre hi ha una nova alta de la família J.J.P.S. amb NIF número
47.187.XXX-A que compleix els requisits per acollir-se a aquesta subvenció.

I vist l’informe de la Tècnic Cap de Gestió de Serveis Socials.
Per tot això, la Regidora de Benestar social proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels ACORDS següents:
PRIMER. Anul·lar l'autorització, disposició i anul·lació (ADO) de l’ajut restant segons consta
en l’annex 1 per un import de SET-CENTS QUARANTA EUROS (740,00 €) a nom de la
família A.T.B. amb NIF número 47.796.XXX-Q a la partida 62 231 48000 – Atencions
benèfiques i Assistencials del pressupost municipal per a l’any 2015.
SEGON. Anul·lar l'autorització, disposició i anul·lació (ADO) d'una part de la subvenció
atorgada segons consta en l’annex 1 a la família M.M.C. amb NIF número 39.373.XXX-H
per ser família monoparental i gaudir d’una bonificació d’un 25%. L’import a reduir és de
CENT VUITANTA-CINC EUROS (185,00 €) a la partida 62 231 48000 – Atencions
benèfiques i Assistencials del pressupost municipal per a l’any 2015.
TERCER. Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement d'obligació (ADO) de la
subvenció d’escolarització segons consta en l’annex 1 a favor de J.J.P.S. amb NIF número
47.187.XXX-A partir del mes de desembre per un import total de TRES-CENTS VINT
EUROS (320,00€) que corresponen a la matrícula més la mensualitat del mes de desembre
amb càrrec a la partida 62 231 48000 – Atencions benèfiques i Assistencials del pressupost
municipal per l’any 2015 amb l'endossatari a favor de Serveis Educatius Cavall de Cartró
amb NIF número B-63.618.045.
QUART. Condicionar el pagament dels ajuts concedits, que es farà directament a la Llar

d’infants, a la presentació per part del Departament de Serveis Socials dels certificats
d’assistència a la llar i del compliment del Pla de Treball.
CINQUÈ. Notificar aquests acords a les Llars Taitom i Baldufa i als següents departaments:
Intervenció, Tresoreria i Educació.

APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 8.6.

Proposta aprovació ADO. SUARA SERVEIS, SCCL.

SERVEIS SOCIALS
FVM_15/ 72

Proposta de la regidora de Benestar Social
Vist el contingut de l'expedient aprovació factures de Serveis Socials amb PD superiors a
9.000,00 €.
Atès que l'empresa SUARA SERVEIS, SCCL ha presentat en aquest Ajuntament la següent
factura número 2470 de data 30 de novembre de 2015, per un import de DEU MIL
CINC-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS (10.557,18€).
Atès que aquesta despesa correspon a un contracte que ja ha finalitzat.
Atès que s'està tramitant la formalització d'un nou contracte per prestar els serveis objecte
d'aquesta factura.
Atès que el servei ha de continuar prestant-se i que la factura ha estat conformada per la
tècnic cap gestió del departament de serveis socials.
Atès que segons Decret de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2015, quant excepcionalment i
la naturalesa de la despesa ho requereixi, s'acumulin en un mateix acte, les fases ADO de
l'execució del pressupost i superi els 9.000,00 €, la competència per a l'aprovació del
reconeixement d'obligacions serà de la Junta de Govern Local.
Vist l'informe tècnic.

Per tot això, la regidora de Benestar Social proposa a la Junta de Govern Local l'adopció
dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar l'autorització, disposició i obligació (ADO) a la partida pressupostària 62
231 22706 - Treballs realitzats per altres empreses corresponent a la factura presentada
per l'empresa Suara Serveis SCCL, per un import total de DEU MIL CINC-CENTS
CINQUANTA-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS (10.557,18€) corresponent al servei
d'atenció domiciliària.
SEGON.- Notificar aquest acord a l'empresa Suara Serveis SCCL i als departaments
d'Intervenció i Tresoreria.

APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 8.7.

Proposta aprovació O subvencions de Solidaritat i Cooperació per
al desenvolupament. DIVERSOS.

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
GDV_15/ 51

Proposta de la Regidoria de Solidaritat i Cooperació
Exp.511/2015.Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en
endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis
dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant
ROAS).
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, que fou
aprovada definitivament per acord del Ple extraordinari de data 28 de març de 2012, i
publicada al Butlletí Oficial de la Província número 022012009293, corresponent al dia 2 de
maig de 2012.
Atès que amb data 31 de març de 2015 la Junta de Govern Local va aprovar les Bases
Reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència
competitiva corresponent a l’exercici 2015, que en el seu Annex IX recullen les bases de les
subvencions específiques de Solidaritat i Cooperació per al desenvolupament de l’any
2015, amb un import de VINT-I-UN MIL TRES-CENTS TRENTA EUROS (21.330,00€) per
al finançament de Projectes de Solidaritat i Cooperació.
Atès que amb data 7 de juliol de 2015 la Junta de Govern Local va aprovar:
NOM ENTITAT

Disposició (D)

Obligació (O)

ASSOCIACIÓ CATALANA D’AMICS
DEL POBLE SAHARAVI (ACAPS)
HIJAS DE MARIA RELIGIOSAS DE LAS
ESCUELAS PIAS
INSTITUT JANÉ GOODALL

5.000,00€

3.750,00€

5.000,00€

3.750,00€

4.937,00€

3.702,75€

TOTAL 100% IMPORT

14.937,00€

11.202,75€

Atès que segons el previst en l’article 18 de les bases específiques d’aquesta convocatòria,
la forma de pagament de les subvencions s’efectuarà en un primer pagament a compte del
75% en el moment de l’atorgament, prèvia acceptació de la subvenció per part de cada
entitat beneficiària, i el 25% un cop justificada la despesa segons el termini i forma de
justificació previstos en el punt 19 de les bases particulars d’aquesta convocatòria.

Atès que els beneficiaris relacionats en el punt primer de la proposta d’acords van acceptar
sense reserves la subvenció, així com les condicions imposades a les bases reguladores
per la concessió mitjançant model normalitzat núm.12.
Atès que ja es va procedir al pagament del 75% a compte de la Subvenció atorgada.
Atès que els beneficiaris relacionats en el punt primer de la proposta d’acords han justificat
correctament la subvenció.
Vist que,en referència a la justificació de la subvenció atorgada a Associació Catalana
d’Amics del Poble Saharaui- ACAPS Olesa resta pendent d’adjuntar la factura del servei
d’oftalmologia per valor de 70,00 € (setanta euros), que s’aportarà properament de manera
justificada. Aquesta factura no afecta al compliment de que la subvenció sigui superior al
50% de la quantitat justificada .
Vist l’informe tècnic de data 4 de desembre de 2015 de Justificació subvencions
específiques per a les entitats i associacions del Departament de Solidaritat i Cooperació
d’Olesa de Montserrat.

En virtut de tot això, la Regidora de Solidaritat i Cooperació proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Aprovar el reconeixement d’obligació de la despesa (O) per un import de TRES
MIL SET-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (3.724,25 €)
amb càrrec a la partida 63 2312 48950 anomenada SOLIDARITAT I
COOPERACIÓ-AD-ALTRES TRANSFERÈNCIES del pressupost del Departament de
Solidaritat i Cooperació de l’exercici 2015, corresponent al 25% de la subvenció, distribuïts
de la següent manera:
NOM ENTITAT

Import total atorgat

ASSOCIACIÓ
CATALANA
D’AMICS
DEL
POBLE
SAHARAVI (ACAPS)
HIJAS DE MARIA
RELIGIOSAS DE LAS
ESCUELAS PIAS
INSTITUT JANÉ GOODALL
TOTAL 100% IMPORT

5.000,00€

Import 25% de la subvenció Import del 25% que correspon
després de la valoració de la
justificació
1.250,00€
1.250,00€

5.000,00€

1.250,00€

1.250,00€

4.937,00€
14.937,00€

1.234,25€
3.734,25€

1.234,25€
3.734,25

SEGON.- Atorgar a l’ASSOCIACIÓ CATALANA D’AMICS DEL POBLE SAHARAVI
(ACAPS) l'import corresponent al 25% de la subvenció concedida de MIL DOS-CENTS
CINQUANTA EUROS (1.250,00€),amb càrrec a la partida 63 2312 48950 anomenada
SOLIDARITAT I COOPERACIÓ-AD-ALTRES TRANSFERÈNCIES del pressupost 2015, a
l’Associació HIJAS DE MARIA RELIGIOSAS DE LAS ESCUELAS PIAS l'import
corresponent al 25% de la subvenció concedida de MIL DOS-CENTS CINQUANTA
EUROS (1.250,00€),amb càrrec a la partida 63 2312 48950 anomenada SOLIDARITAT I
COOPERACIÓ-AD-ALTRES TRANSFERÈNCIES del pressupost 2015, a l’Associació
INSTITUT JANÉ GOODALL l'import corresponent al 25% de la subvenció concedida de MIL
DOS-CENTS TRENTA QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (1.234,25€),amb

càrrec
a
la
partida
63
2312
48950
anomenada
SOLIDARITAT
COOPERACIÓ-AD-ALTRES TRANSFERÈNCIES del pressupost 2015.

I

TERCER. Notificar aquests acords a la Intervenció i a la Tresoreria municipals, a la
Regidoria de Participació Ciutadana i als interessats.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 8.8.

Proposta aprovació O subvencions de Joventut. DIVERSOS.

JOVENTUT
GDV_15/ 52

Proposta de la Regidoria de Joventut

Exp.770/2015.Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en
endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis
dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant
ROAS).
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, que fou
aprovada definitivament per acord del Ple extraordinari de data 28 de març de 2012, i
publicada al Butlletí Oficial de la Província número 022012009293, corresponent al dia 2 de
maig de 2012.
Atès que amb data 31 de març de 2015 la Junta de Govern Local va aprovar les Bases
Reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència
competitiva corresponent a l’exercici 2015, que en el seu Annex X recullen les bases de les
subvencions específiques de Joventut per l’any 2015, amb un import de DEU MIL EUROS
(10.000,00€) per al finançament de Projectes de Joventut.
Atès que amb data 7 de juliol de 2015 la Junta de Govern Local va aprovar:
NOM ENTITAT

Disposició (D)

Obligació (O)

ACF OLESA SARDANISTA

1.597,89€

1.198,42€

ESBART OLESÀ

1.412,63€

1.059,47€

BUTAKA TETRE JOVE OLESA

1.500,00€

1.125,00€

CLUB DE ROL JUVENIL D’OLESA (CROM) 180,00€

135,00€

MINYONS ESCOLTES GUIES ST. BERNAT 1.760,00€
DE CLARAVALL (CAU)

1.320,00€

BLOC JUVENIL

1.482,11€

1.111,58€

UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA
(UEC)

1.667,37€

1.250,53€

ESCOLANIA I COR JOVE PARRÒQUIA
SANTA MARIA

400,00€

300,00€

TOTAL 100% IMPORT

10.000,00€

7.500,00€

Atès que segons el previst en l’article 18 de les bases específiques d’aquesta convocatòria,
la forma de pagament de les subvencions s’efectuarà en un primer pagament a compte del
75% en el moment de l’atorgament, prèvia acceptació de la subvenció per part de cada
entitat beneficiària, i el 25% un cop justificada la despesa segons el termini i forma de
justificació previstos en el punt 19 de les bases particulars d’aquesta convocatòria.
Atès que els beneficiaris relacionats en el punt primer de la proposta d’acords van acceptar
sense reserves la subvenció, així com les condicions imposades a les bases reguladores
per la concessió mitjançant model normalitzat núm.12.
Atès que ja es va procedir al pagament del 75% a compte de la Subvenció atorgada.
Atès que els beneficiaris relacionats en el punt primer de la proposta d’acords han justificat
correctament la subvenció.
Vist l’informe tècnic de data 2 de desembre de 2015 de Justificació subvencions
específiques per a les entitats i associacions del Departament de Joventut d’Olesa de
Montserrat.

En virtut de tot això, la Regidora de Joventut proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels acords següents:
PRIMER. Aprovar el reconeixement d’obligació de la despesa (O) per un import de SET MIL
CINC-CENTS EUROS (2.500,00 €) amb càrrec a la partida 54 337 48950 anomenada
JOVENTUT-J-ALTRES TRANSFERÈNCIES del pressupost del Departament de Joventut
de l’exercici 2015, corresponent al 25% de la subvenció, distribuïts de la següent manera:
NOM ENTITAT

Import total atorgat

ACF OLESA SARDANISTA
ESBART OLESÀ
BUTAKA TETRE JOVE
OLESA
CLUB DE ROL JUVENIL
D’OLESA (CROM)
MINYONS ESCOLTES GUIES
ST. BERNAT DE CLARAVALL
(CAU)
BLOC JUVENIL
UNIÓ EXCURSIONISTA DE
CATALUNYA (UEC)
ESCOLANIA I COR JOVE
PARRÒQUIA SANTA MARIA
TOTAL 100% IMPORT

1.597,89€
1.412,63€
1.500,00€

Import 25% de la subvenció Import del 25% que correspon
després de la valoració de la
justificació
399,47€
399,47€
353,16€
353,16€
375,00€
375,00€

180,00€

45,00€

45,00€

1.760,00€

440,00€

440,00€

1.482,11€
1.667,37€

370,53€
416,84€

370,53€
416,84€

400,00€

100,00€

100,00€

10.000,00€

2.500,00 €

2.500,00 €

SEGON.- Atorgar a: ACF OLESA SARDANISTA l'import corresponent al 25% de la
subvenció concedida de TRES-CENTS NORANTA NOU EUROS AMB QUARANTA SET

CÈNTIMS (399,47€), ESBART OLESÀ l'import corresponent al 25% de la subvenció
concedida de TRES-CENTS CINQUANTA TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS
(353,16€), BUTAKA TETRE JOVE OLESA l'import corresponent al 25% de la subvenció
concedida de TRES-CENTS SETANTA CINC EUROS (375,00€), CLUB DE ROL JUVENIL
D’OLESA (CROM) l'import corresponent al 25% de la subvenció concedida de QUARANTA
CINC EUROS (45,00€), MINYONS ESCOLTES GUIES ST. BERNAT DE CLARAVALL
(CAU) l'import corresponent al 25% de la subvenció concedida de QUATRE-CENTS
QUARANTA EUROS (440,00€), BLOC JUVENIL l'import corresponent al 25% de la
subvenció concedida de TRES-CENTS SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES
CÈNTIMS (370,53€), UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA (UEC) l'import
corresponent al 25% de la subvenció concedida de QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB
VUITANTA QUATRE CÈNTIMS (416,84€), ESCOLANIA I COR JOVE PARRÒQUIA SANTA
MARIA l'import corresponent al 25% de la subvenció concedida de CENT EUROS
(100,00€),amb càrrec a la partida 54 337 48950 anomenada JOVENTUT-J-ALTRES
TRANSFERÈNCIES del pressupost 2015.
TERCER. Notificar aquests acords a la Intervenció i a la Tresoreria municipals, a la
Regidoria de Participació Ciutadana i als interessats.

APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 8.9.

Proposta aprovació bases específiques i convocatòria del procés
selectiu de redactor-locutor emissora municipal.

RÈGIM INTERN
BVI_15/ 83

Proposta de l’alcaldia
Ra326-15
Exp. 2051/2015
Elaborades les bases específiques reguladores del procés selectiu ordinari, per a la
cobertura d’un lloc de treball de redactor-locutor de l’emissora municipal, realitzades
d’acord al punt dos de l’article 21 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a 2015, segons allò que disposen els articles 10,11 i 60 de la Llei
7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, sens perjudici d’allò establert a
la seva disposició final Quarta 3, així com de conformitat a les disposicions establertes per
la legislació d’aplicació específica al personal al servei de l’Administració Local i les
disposicions establertes en matèria de personal a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases de Règim Local; el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i a la resta de normes i acords
de caràcter general o singular que siguin d’aplicació en els seus àmbits respectius.
Per tot això aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords
següents;
PRIMER.- Aprovar les bases específiques i la convocatòria del procés selectiu ordinari, per

a la cobertura d’un lloc de treball de redactor-locutor de l’emissora municipal, que figuren
com a annex.
SEGON.- Publicar les Bases específiques i la convocatòria al DOGC, al taulell d’anuncis de
la Corporació i a la pàgina Web Municipal.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 8.10.

Proposta declaració d'urgència de procediment i aprovació inicial
de projecte obres i estudi de seguretat i salut d'ampliació dels
vestidors de les piscines municipals.

TERRITORI I URBANISME
VLR_15/ 240

Proposta del regidor d'Obres i Edificació
Exp.: 2027/15: Vist el projecte d’obres i l'estudi de seguretat i salut que porta per títol:
REFORMA I MILLORA DELS EDIFICIS I INSTAL·LACIONS DE LA ZONA ESPORTIVA
MUNICIPAL DE LES PLANES. AMPLIACIÓ DELS VESTIDORS DE LES PISCINES
d'aquesta vila, redactat pes Serveis Tècnics Municipals.
Atès que per aquesta actuació es pretén demanar un crèdit a la Diputació de Barcelona, i
que per a complir els terminis contemplats a la línia de crèdit, cal que la seva tramitació
sigui per urgència, ja que això suposarà la reducció dels terminis establerts per aquest
procediment a la meitat, de tal manera que el tràmit d'informació pública del projecte es
redueixi a quinze dies.

Per tot l'anteriorment exposat, aquesta regidoria proposa a la Junta de Govern Local,
l'adopció de l'acord següent:
PRIMER.- Declarar la urgència d'aquest procediment per les raons esmentades a la part
expositiva d'aquest acord, tal com preveu l'art. 50 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
SEGON.- Aprovar inicialment el projecte d'obres i l'estudi de seguretat i salut que porta per
títol: REFORMA I MILLORA DELS EDIFICIS I INSTAL·LACIONS DE LA ZONA
ESPORTIVA MUNICIPAL DE LES PLANES. AMPLIACIÓ DELS VESTIDORS DE LES
PISCINES d’aquesta vila, amb un pressupost final de TRES-CENTS SEIXANTA-DOS MIL
CENT QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS (362.115,97 €), IVA inclòs.
TERCER.- Exposar-lo al públic durant el termini de QUINZE (15) dies, mitjançant edicte
publicat al Butlletí Oficial de la Província, en aplicació del que disposa l'article 235 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril , pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya, el qual podrà ser examinat i formular-se les al·legacions que
es creguin oportunes, entenent-se aprovat definitivament cas que no es presenti cap mena
de reclamació durant l'esmentat termini d'exposició pública.

QUART.- Publicar la present resolució al Tauler d’anuncis de la Corporació i a la Web
municipal.
CINQUÈ.- Notificar el present acord al departament de Contractació d'aquest Ajuntament.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 8.11.

Proposta aprovació concessió llicència substitució vehicle servei
d'auto taxi. SR. SERGIO SEQUEIROS YUSTE.

PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, INDÚSTRIA I TURISME
TCB_15/ 90

Proposta del regidor d' Empresa i Ocupació
Exp. 1786/15: Vista la instància presentada pel senyor SERGIO SEQUEIROS YUSTE, en
data 5 de novembre de 2015, Registre d'Entrada núm. 2395, que demana la substitució del
vehicle que s'utilitza per fer el servei de la llicència d'auto taxi, núm. 10.
Atès que el nou vehicle és de la marca MERCEDES BENZ E220 Bluetec, amb matrícula
5824 JJS i 5 places.
Vist l'informe del Cap de la Unitat Administrativa de Llicències, amb data 15 de desembre
de 2015, que diu que:

"Atès que en data 24 de juliol de 2006, es va aprovar el canvi de titularitat de la llicència
d’auto taxi, núm. 10, a favor del senyor SERGIO SEQUEIROS YUSTE, mitjançant acord
de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament.
Que el senyor SERGIO SEQUEIROS YUSTE exercia el servei de la llicència d’auto taxi,
núm. 10 amb el vehicle marca Volkswagen Passat, amb matrícula 1626 GJJ.
Que el senyor SERGIO SEQUEIROS YUSTE sol·licita el canvi de vehicle de la llicència
d’auto taxi, núm. 10. El nou vehicle és de la marca MERCEDES BENZ E220 Bluetec, amb
matrícula 5824 JJS i 5 places.
Que examinada la documentació aportada, es pot deduir que la citada sol·licitud compleix
amb el que preveuen els articles 8 i 20 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del Taxi de
Catalunya."
És per tot això que aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del
següent acord:
PRIMER.- Concedir al senyor SERGIO SEQUEIROS YUSTE, la substitució del vehicle que
s'utilitza per a la prestació del servei de la llicència d'auto taxi, núm. 10. El nou vehicle és de
la marca MERCEDES BENZ E220 Bluetec, amb matrícula 5824 JJS i 5 places.
SEGON.- Formalitzar la baixa del vehicle Volkswagen Passat, amb matrícula 1626 GJJ,
com a l'anterior vehicle amb el que s'exercia el servei de la llicència d'auto taxi núm. 10.

TERCER.- Notificar el present acord a la persona interessada.
QUART.- Donar compte de la present resolució al Departament d'Empresa i Ocupació
d'aquest Ajuntament, a la Tresoreria Municipal i a l'Organisme Autònom de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 8.12.

Proposta aprovació ajuts econòmics socials. REGIDORIA DE
BENESTAR
SOCIAL
DE
L'AJUNTAMENT
D'OLESA
DE
MONTSERRAT.

SERVEIS SOCIALS
CRS_15/ 39

Proposta de la Regidora de Benestar Social
Atès que des de la Regidoria de Benestar Social s’atén als usuaris de l’annex adjunt.
Atès que l’equip tècnic de serveis socials informa que aquestes famílies tenen una situació
econòmica extremadament complicada.
Atès que des de la Regidoria de Benestar Social s’ha de realitzar un ajut econòmic social
de caràcter urgent per tal de poder fer front a cobrir despeses de necessitats bàsiques.
Atès que el pressupost municipal per a l’any 2015 preveu la partida 62.231.48000 per
atencions benèfiques i assistencials.
Vist l’annex adjunt.

Per tot això, la Regidora de Benestar Social proposa a la Junta de govern Local l’adopció
dels ACORDS següents:
PRIMER.- Concedir els ajuts econòmics socials pels usuaris de l’annex adjunt per import de
TRES MIL VUIT-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
(3.823,94 €).
SEGON.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació de la despesa (ADO)
amb càrrec a la partida 62.231.48000 projecte 2015 3 SSO33 33 3 amb RC 2459 del
pressupost municipal per a l’any 2015 per un import de TRES MIL VUIT-CENTS
VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS (3.823,94 €).

TERCER.- El pagament s'haurà d'efectuar directament als endossataris que consten en
l’annex amb la major brevetat possible.
QUART. Notificar aquests acords a la Tresoreria i a la Intervenció municipals.

APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 8.13.

Proposta aprovació O subvencions a Associacions de Veïns.
DIVERSOS.

FESTES
NSV_15/ 34

Proposta del Regidor de Festes
SubFESTES2
Exp. 491/2015
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS)
així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals
de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, que fou
aprovada definitivament per acord del Ple extraordinari de data 28 de març de 2012, i
publicada al Butlletí Oficial de la Província número 022012009293, corresponent al dia 2 de
maig de 2012.
Atès que amb data 31 de març de 2015 la Junta de Govern Local va aprovar les Bases
Reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència
competitiva corresponent a l’exercici 2015, que en el seu Annex II recullen les bases de les
subvencions específiques per a Associacions de Veïns d’Olesa de Montserrat per al
finançament d’activitats socials, culturals, lúdiques, esportives i d’interès municipal
organitzades en l’àmbit dels respectius barris d’Olesa.
Atès que per Decret d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015 es va aprovar la concessió dels
ajuts econòmics per un import total de DOTZE MIL EUROS (12.000,00 €) en el marc de les
subvencions específiques en règim de concurrència competitiva per al finançament
d’activitats socials, culturals, lúdiques, esportives i d’interès municipal organitzades en
l’àmbit dels respectius barris d’Olesa per a l’any 2015 relacionades a l’acta de la reunió de
la comissió avaluadora.
Atès que per Decret d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015 es va aprovar la disposició de la
despesa (D) per un import total de DOTZE MIL EUROS (12.000,00€) en el marc de les
subvencions específiques en règim de concurrència competitiva per al finançament
d’activitats socials, culturals, lúdiques, esportives i d’interès municipal organitzades en
l’àmbit dels respectius barris d’Olesa per a l’any 2015 relacionades a l’acta de la reunió de
la comissió avaluadora.
Atès que per Decret d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015 es va aprovar el reconeixement
d’obligació de la despesa (O) per un import de NOU MIL EUROS (9.000,00€) amb càrrec a
la partida 58 338 48900 FESTES-FP-ALTRES TRANSFERÈNCIES del pressupost 2015,
corresponent al 75% de la subvenció.

Atès que per Decret d’Alcaldia de data 20 de novembre de 2015, es va aprovar la concessió
de pròrroga per a la justificació de la subvenció a l’Associació de Veïns del Poble Sec,
establint-se com a data límit per a la presentació de la documentació objecte de la pròrroga
el dia 24 de novembre de 2015.
Atès que segons el previst en l’article 18 de les bases específiques d’aquesta convocatòria,
la forma de pagament de les subvencions s’efectuarà en un primer pagament a compte del
75% en el moment de l’atorgament, prèvia acceptació de la subvenció per part de cada
entitat beneficiària, i el 25% un cop justificada la despesa segons el termini i forma de
justificació previstos en el punt 19 de les bases particulars d’aquesta convocatòria.
Atès que els beneficiaris relacionats en el punt primer de la proposta d’acords han acceptat
sense reserves la subvenció, així com les condicions imposades a les bases reguladores
per la concessió mitjançant model normalitzat núm.12.
Atès que els beneficiaris relacionats en el punt primer de la proposta d’acords han justificat
correctament la subvenció.
Vist l’informe tècnic de Justificació subvencions específiques per al finançament d’activitats
socials, culturals, lúdiques, esportives i d’interès municipal organitzades en l’àmbit dels
respectius barris d’Olesa per a l’any 2015.

En virtut de tot això, aquest Regidor de Festes proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
acords següents:
PRIMER. Aprovar el reconeixement d’obligació de la despesa (O) per un import de TRES
MIL EUROS (3.000,00€) amb càrrec a la partida 58 338 48900 FESTES-FP-ALTRES
TRANSFERÈNCIES del pressupost del Departament de Festes per a l’any 2015,
corresponent al 25% de la subvenció, distribuïts de la següent manera:

NOM ENTITAT

Import total
atorgat

Import 75% de la
subvenció

Import 25% de la
subvenció

AV LA RAMBLA EIXAMPLE

1.500,00 €

1.125,00 €

375,00 €

AA.VV. POBLE SEC D'OLESA DE
MONTSERRAT

1.720,17 €

1.290,13 €

430,04 €

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA CENTRAL
L'OLIVERA

1.294,80 €

971,10 €

323,70 €

A.VV.DE RIVES BLAVES

1.544,63 €

1.158,47 €

386,16 €

A.P.P.FINCA OASIS

1.930,80 €

1.448,10 €

482,70 €

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LES PLANES

1.860,59 €

1.395,44 €

465,15 €

815,00 €

611,25 €

203,75 €

1.334,01 €

1.000,51 €

333,50 €

12.000,00 €

9.000,00 €

3.000,00 €

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS/NES DEL CASC
ANTIC

ASSOCIACIÓ DE VEïNS SANT BERNAT

SEGON. Notificar aquests acords a la Intervenció i a la Tresoreria municipals, a la
Regidoria de Participació Ciutadana i als interessats.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 9.

Precs i preguntes

No s'han formulat.
-------------------La presidència aixeca la sessió a les vuit menys cinc minuts del vespre, de la qual, com a
secretari, estenc aquesta acta de trenta-cinc pàgines.

